
Geldrop-Mierlo

Intermediaire Stichting van de

universele verklaring van de rechten

van de mens
De heer J. P. van den Wittenboer

Postbus 324

5660 AH GELDROP

uw brief

behandeld door Martie Jeuken
Geidrop 11 februari2010

onskenmerk brmj020110 /20/0. C>/$~TC>
doorkiesnr. (Q40) 289 38 60
onderwerp Verzoek tot erkenning organisatie en

aanvraag basissubsidie

OOfiJId

Beste meneer Van den Wittenboer,

In het afgelopen jaar heeft u meerdere malen met ons gecorrespondeerd. In onze brieven van

24 april, 12 juni, 22 juli en 1 September 2009 reageren wij op vragen en opmerkingen. Wij

hebben u tevens een exemplaar van het subsidiebeleid, het subsidieprogramma en de

Algemene Subsidieverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2009 (hierna: ASV 2009)

toegezonden.

In uw brief van 5 januari jl. verzoekt u ons college uw stichting te erkennen in de cluster

"vorming en educatie" en op basis daarvan een basissubsidie beschikbaarte stellen. U vraagt

ons tevens de hardheidsclausule toe te passen om zodoende maatwerk te kunnen leveren aan

uw stichting. In deze brief gaan wij nader in op uw verzoek.

Besluit op uw verzoek tot erkenning en het beschikbaar stellen van een basissubsidie

De criteria voor het beschikbaar stellen van structurele- en incidentele subsidies aan

rechtspersonen zijn vastgelegd in de door de gemeenteraad vastgestelde ASV 2009.

Uw verzoek is getoetst aan de bepalingen die in de ASV 2009 zijn vastgelegd. Wij hebben
besloten uw organisatie geen gemeentelijke erkenning te verlenen, omdat:

1. Uw activiteiten een gemeente overstijgend karakter hebben en daardoor onvoldoende

gericht zijn op de inwoners van de gemeente Geldrop-Mierlo. Om voor erkenning in

aanmerking te komen dienen de activiteiten voor minstens 60% gericht te zijn op de

gemeente Geldrop-Mierlo (art. 7, lid 2c ASV 2009);

2. Overeenkomstig artikel 3, lid 3 van de ASV 2009 subsidising van activiteiten slechts plaats

vindt voor zover deze naar het oordeel van het college in voldoende mate in een direct

aanwijsbaar belang voor de gemeente worden geacht. Dit is bij uw activiteiten niet het

geval. Uw activiteiten hebben een algemeen karakter en zijn gericht op Rijks- en Europees

beleid. De gemeente Geldrop-Mierlo wenst hierin op lokaal niveau geen enkele rol spelen.
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Op grond van de bovenstaande overwegingen hebben wij besloten uw verzoek om de

hardheidsclausule toe te passen niet te honoreren.

Antidiscriminatievoorziening

U gaat in uw brief kort in op hetfeit, dat de gemeente Geldrop-Mierlo het vraagstuk van anti-

discriminatie op regionaal niveau aanpakt. U merkt daarbij op, dat het subsidieren van het

Adviespunt Zuidoost Brabant niet in het subsidiebeleid terugkomt.

De Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen verplicht gemeenten haar inwoners

toegang te bieden tot een onafhankelijke laagdrempeiige antidiscriminatievoorziening. In onze

brief van 24 april 2009 hebben wij u al gewezen op het feit, dat onze gemeente zich in 2006

heeft aangesloten bij het Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant. Met ingang van 1 maart

2007 is er een lokaal meldpunt ingesteld op het gemeentehuis in Geldrop.

De gemeente ontvangt hiervoor van het rijk - via het gemeentefonds - een bijdrage van circa

€ 0,37 per inwoner. Overeenkomstig artikel 2, lid 1 van de ASV 2009 vallen vormen van

ondersteuning zoals rijksmiddelen niet onder de reikwijdte van de ASV 2009. Dat is de reden,

waarom u deze subsidiebijdrage nietterug vindt in het gemeentelijk subsidiebeleid.

Heeft u nog vragen over deze brief? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met
Martie Jeuken, senior medewerker van de afdeling Welzijn en Zorg. Hij is te bereiken via

telefoonnummer (040) 289 38 60.

Rechtsbescherming

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht

binnen 6 weken na dagtekening van verzending van deze brief, bezwaar instellen bij het

college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo.

Een bezwaarschrift bevat tenminste:

• uw naam en adres;

• de datum waarop u het bezwaarschrift heeft geschreven;

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

• de gronden van het bezwaar.

Tenslotte moet het bezwaarschrift door u worden ondertekend.
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Spoedvoorziening

Een ingesteld bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Als u denkt dat dit nodig is, dan

kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de

Arrondissementsrechtbank's-Hertogenbosch.

Met vriend£l4jk$ groet,

namen^oyrger wethouders,

Marion-Van Sante

hoofd Welzijn en Burgerzaken
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Geachte heer Van den Wittenboer,

In uwschrijven van 10 april jl. refereert u aan de VNG-conferentie 2009 waar een gezamenlijke

aanpak van racisme en discriminatie centraai stond. Tijdens het congres is onder meer

besproken hoe het vraagstuk een stevige plek op de lokale bestuurlijke agenda kan krijgen.

Uit uw brief maken wij op, dat u een proces heeft aangespannen tegen de Nederlandse Staat

bij het Europees Parlement Gelet op de afspraken die door de Nederlandse regering en de

VNG zijn gemaakt op het gebied van "Aanpak Racisme" zou volgens u onderzocht moeten

worden welke rol lokaal de gemeente Geldrop-Mierlo hierin kan hebben ter ondersteuning van

uw stichting. U vraagt zich verder af wat de mogelijkheden zijn voor financiele ondersteuning

door de gemeente en wat de regels en randvoorwaarden hiervoor zijn. In deze brief gaan wij

hier naderop in.

Anti-discriminatie

Anti-discriminatie staat in de gemeente Geldrop-Mierlo ook al enige tijd op de politieke agenda.

Besloten is, om dit vraagstuk op regionaai niveau aan te pakken. Onze gemeente is daarom in

2006 als eerste gemeente in de regio Zuidoost Brabant aangesloten bij het Adviespunt

Discriminatie Zuidoost Brabant (ADZoB). Op het terrein van anti-discriminatie is er een

samenwerking tussen het ADZoB en het Loket van A tot Z Geldrop-Mierlo. Het ADZoB wordt

door onze gemeente gesubsidieerd.

Financiele ondersteuning

U vraagt in uw brief wat de mogelijkheden zijn voor financiele ondersteuning door de

gemeente. Om hier een antwoord op te kunnen geven hebben wij meer (financiele) gegevens

van uw stichting nodig. Wij zenden u daarom een exemplaar van de Algemene

Subsidieverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2009 en een afschrift van de beleidsregel
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"toekennen en afwijzen van incidenteie subsidieverzoeken". In beide documenten staat

aangegeven aan welke criteria uw stichting moet voldoen, om in aanmerking te komen voor
een gemeentelijk subsidie.

Wij gaan er van uit, dat wij u hiermee voldoende hebben geTnformeerd. Heeft u nog vragen
over deze brief? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Martie Jeuken van de
afdeling Welzijn en Burgerzaken. Hij is te bereiken via telefoonnummer (040) 289 38 60.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders,

J.H.M. va

secretaris

lerken M.J. D. panders

buroerfnei

-Leest

/
/
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Ambtenaren Geldrop-Mierlo voor een dag

vrijwilliger

donderdag 08 September 201 1
|
17:08

|
Laatst bijgewerkt op: vrijdag 09 September 201 1

|

08:00

Tekstgrootte

GELDROP-MIERLO - Alle 240 medewerkers van de gemeente Geldrop-Mierlo zijn vrijdag

actief als vrijwilliger tijdens de vijfjaarlijkse teambuildingdag van de gemeente.

De aanleiding is dat 201 1 het Europees Jaar van de Vrijwilliger is, en omdat burgemeester

Rianne Donders-de Leest een fervent pleitbezorger is van onbezoldigd, maatschappelijk nuttig

werk. Met de dag wil de gemeente Vrijwilligers en verenigingen ondersteunen.'

Het gemeentehuis is de hele dag dicht vanwege de vrijwilligersactiviteit.



EUROPESE COMMISSIE— PERSBERICHT

Europese Commissie stimuleert

grensoverschrijdend vrijwilligerswerk

Brussel, 20 September 2011. De Europese Commissie kondigt vandaag plannen

aan voor betere erkenning en stimulering van vrijwilligerswerk in de EU. In de

mededeling van de Commissie over EU-beleid en vrijwilligerswerk, een onderdeel

van het Europees jaar van het vrijwilligerswerk 2011, worden maatregelen

voorgesteld om vrijwilligersactiviteiten in de EU te bevorderen. Voorbeelden

hiervan zijn de oprichting van een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire

hulpverlening en de uitgifte van een "Europees vaardighedenpaspoort". Een
belangrijk detail: dit is de eerste keer dat de Europese Commissie een

beleidsdocument publiceert dat zich uitsluitend op vrijwilligerswerk richt.

Vicevoorzitter Viviane Reding, commissaris voor justitie, grondrechten en

burgerschap, zegt hierover: "Er zijn momenteel in de EU honderd miljoen mensen
die vrijwilligerswerk doen en zo Europa en de wereld beter helpen maken. Het

Europees jaar van het vrijwilligerswerk 2011 zet hun prestaties in het zonnetje,

moedigt mensen aan om ook mee te doen en helpt vrijwilligers en organisaties

voor vrijwilligerswerk om nog beter te presteren.

"

Achtergrond

Vrijwilligersactiviteiten dragen rechtstreeks bij tot belangrijke doelstellingen van de

EU, zoals sociale inclusie, werkgelegenheid, onderwijs, ontwikkeling van

vaardigheden en bevordering van burgerschap. Maar er is geen duidelijk juridisch

kader voor vrijwilligersactiviteiten. Mensen die hun vaardigheden vrijwillig ter

beschikking stellen, krijgen vaak onvoldoende erkenning. De Commissie wil deze

hindernissen voor het vrijwilligerswerk uit de weg ruimen, vooral voor

grensoverschrijdende activiteiten.

In de mededeling die de Commissie vandaag publiceert, schetst zij maatregelen

waarmee de EU en de lidstaten het enorme potentieel dat vrijwilligers bieden ook

echt kunnen gaan gebruiken.

Maatregelen waarmee de EU vrijwilligerswerk stimuleert

De Commissie stelt voor om uiterlijk in 2012 een Europees vrijwilligerskorps

voor humanitaire hulpverlening in het leven te roepen. Er wordt al gewerkt aan

een regeling waarmee Europese vrijwilligers een bijdrage kunnen leveren aan de

humanitaire hulpverlening van de Europese Unie.
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De Europese Commissie streeft, met de ontwikkeling van een "Europees
vaardighedenpaspoort", ook naar betere erkenning van vaardigheden die door

vrijwilligersactiviteiten zijn verworven. Dat garandeert dat beroepskwalificaties ook

over de grens worden erkend en geeft mensen de mogelijkheid om vaardigheden

en competenties te registreren die zij door vrijwilligerswerk hebben ontwikkeld.

Het paspoort wordt gebaseerd op de al bestaande Europass (Europees online

cv), waarmee vaardigheden op transparante en vergelijkbare wijze kunnen
worden geregistreerd.

Er bestaat al een aantal financieringsregelingen voor vrijwilligerswerk op EU-
niveau, waarvan "Europees Vrijwilligerswerk" (onderdeel van het EU-programma
Jeugd in Actie) wellicht de bekendste is. Deze regeling bestaat inmiddels al

vijftien jaar. De Commissie wil voortbouwen op deze succesverhalen en zich ook

op vrijwilligerswerk binnen andere beleidsgebieden richten.

Ook heeft de Commissie concrete maatregelen opgezet waarmee de lidstaten de

mogelijkheden van vrijwilligerswerk beter kunnen benutten. Zij roept de lidstaten

op om nationale regelingen open te stellen voor het stimuleren van

grensoverschrijdend vrijwilligerswerk.

Voor meer informatie:

Officiele website van het Europees jaar van het vrijwilligerswerk 2011:

http://europa.eu/volunteerinq/

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, commissaris voor justitie,

grondrechten en burgerschap:

http://ec.europa.eu/commission 2010-2014/redinq/

Persbericht van de Commissie over het Europees vrijwilligerskorps voor

humanitaire hulpverlening:

IP/10/1543

Persbericht van de Commissie over "Jeugd in beweging" en het "Europees

vaardighedenpaspoort":

IP/10/1124

Europass:

http://europass.cedefop.europa.eu/

Contact:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

MinaAndreeva (+32 2 299 13 82)



European Commission - Press release

European Commission promotes cross-border

volunteering

Brussels, 20 September 2011 - The European Commission today announced
plans to further improve the recognition and promotion of volunteering in the EU. In

the context of European Year of Volunteering 2011, the Commission's

Communication on EU Policies and Volunteering outlines a range of measures that

will help foster voluntary activities in the EU, including the creation of a European

Voluntary Humanitarian Aid Corps and the development of a 'European Skills

Passport'. Significantly, this is the first time the European Commission has adopted

a policy document dedicated exclusively to volunteering.

Commission Vice-President Viviane Reding, in charge of Justice, Fundamental

Rights and Citizenship, said: "There are 100 million volunteers in the EU today, who
are helping to make Europe and the world a better place. The European Year of

Volunteering 2011 highlights their achievements, encourages others to join in, and
helps volunteers and volunteering organisations do even better."

Background

Volunteering activities directly contribute to the key objectives of EU policies such

as social inclusion, employment, education, skills development and promotion of

citizenship. However, there is no clear legal framework for volunteering activities

and skills volunteers gain are often not sufficiently recognised. The Commission is

committed to overcoming these obstacles to volunteering, particularly across

borders.

In its Communication published today, the Commission outlines ways for the EU
and its Member States to start fully exploiting the great potential offered by

volunteering activities.

Actions to promote volunteering at EU level

The Commission has proposed to create a European Voluntary Humanitarian

Aid Corps by 2012. Preparations are already under way for a framework for

assistance from European volunteers in the humanitarian aid operations of the

European Union.

In addition, the Commission is also working to increase the recognition of skills

gained through volunteering activities by developing a 'European Skills Passport 1

.

This will ensure recognition of professional qualifications across borders and will

also give individuals the possibility of keeping a record of the skills and

competences they acquire through volunteering. The passport will be based on the

existing Europass (European online CV), to allow skills to be recorded in a

transparent and comparable way.
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There are already a number EU-level funding schemes for volunteering, of

which the best-known is perhaps the European Voluntary Service (part of the EU's

Youth in Action programme), which celebrates its fifteenth anniversary this year.

The Commission wants to build on these success stories and further target

volunteers in other policy areas.

The Commission has also outlined concrete ways for Member States to make
better use of the potential of volunteering and calls for Member States to open
national schemes for fostering cross-border volunteering.

For More information:

Link to the Communication on EU Policies and Volunteering: Recognising and

Promoting Cross-border Activities in the EU:

http://ec.europa.eu/commission 2010-2014/redinq/pdf/news/20110920 en.pdf

Official website for the European Year of Volunteering 2011:

http://europa.eu/volunteerinq/

Homepage of Viviane Reding, Vice-President and Commissioner for Justice,

Fundamental Rights and Citizenship:

http://ec.europa.eu/commission 2010-2014/redinq/index en.htm

Commission announcement about the European Voluntary Humanitarian Aid

Corps:

IP/10/1543

Commission announcement about 'Youth on the Move', including the European

Skills Passport:

IP/10/1124

Link to Europass:

http://europass.cedefop.europa.eu/

Contacts :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

MinaAndreeva (+32 2 299 13 82)



Ministerie van Veiligheid en Justitie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal

Postbus 20018
2500EA DEN HAAG

Datum 7 juli 2011

Onderwerp Aanscherping bestrijding discriminatie

Hierbij bieden wij u - mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap (OCW) en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

(VWS) - een aanscherping van de maatregelen in het actieprogramma

"bestrijding van discriminatie" (Tweede Kamer, 2009-2010, 32 123 VII nr. 74)

aan, zoals toegezegd tijdens het spoeddebat over geweldsincidenten rond

moskeeen op 4 november 2010.

Alle in het actieprogramma "bestrijding van discriminatie" verwoorde initiatieven

blijven onverkort van kracht. We zullen ze in deze brief daarom ook niet herhalen.

Deze brief maakt inzichtelijk welke aanvullende maatregelen ten behoeve van de

gevraagde aanscherping door het kabinet reeds zijn genomen en welke

aanvullende maatregelen het kabinet nog zal nemen om discriminatie tegen te

gaan.

Leeswijzer

Deze brief begint met het meest actuele criminaliteitsbeeld discriminatie van de

politie (Poldis 2010), dat als bijlage aan deze brief is toegevoegd.

Het tweede hoofdstuk geeft de kabinetsvisie op de rol van burgers,

maatschappelijke organisaties en de overheid bij de aanpak van discriminatie.

Vervolgens schetsen wij in hoofdstuk 3 de aanscherpingen die dit kabinet

doorvoert. We beginnen bij preventie en de lokale aanpak van discriminatie en

gaan daarna in op melding en aangifte van discriminatie, gevolgd door de

verbetering en afstemming van registraties van discriminatie. Daarna staat

opsporing en vervolging centraal en beschrijft de minister van Veiligheid en

Justitie hoe hij uitvoering heeft gegeven aan zijn toezegging - voortkomende uit

het Algemeen Overleg over antisemitisme op 2 februari jl. - de strafeis bij

delicten met een discriminatoire achtergrond te verhogen.

In hoofdstuk 4 gaat het kabinet in op de moties en toezeggingen rond het thema
antidiscriminatie. Zo zullen wij op verzoek van de Kamer ingaan op de

antisemitische incidenten in Amsterdam en Zaltbommel en zetten we uiteen hoe

de minister van Veiligheid en Justitie antisemitisme in justitiele inrichtingen

tegengaat. We geven ook een reactie op de evaluatie van de Regionale

Discriminatieoverleggen (RDO's), conform de toezegging van onze

ambtsvoorganger in het algemeen overleg van 17 februari 2010 over het rapport

Directoraat-Generaal

Rechtspleging en
Rechtshandhaving

Schedeldoekshaven 100

2511 EX Den Haag

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www. rij ksoverheid . n l/venj
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Pagina 1 van 13



'Geweld tegen homoseksuele mannen en lesbische vrouwen'. We lichten

vervolgens toe wat het kabinet onderneemt om discriminatie van lesbiennes,

homo's, biseksuelen en transgenders (LHBT's) tegen te gaan.

In dit hoofdstuk geven we ook aan hoe het kabinet uitvoering geeft aan de door

uw Kamer aangenomen moties Van der Staaij c.s. over de ontwikkelingen bij de

bestrijding van antisemitisme (Tweede Kamer, 2010-2011, 30 950, nr. 25); de

motie Rouvoet c.s. over de hoge beveiligingskosten van joodse

onderwijsinstellingen (30 950, nr. 29); de motie Rouvoet c.s. over de plaats van

de Holocaust in het onderwijs (30 950, nr. 30); de motie Van der Staaij c.s. over

bijzondere aandacht voor de Holocaust (30 950, nr. 31) en de motie Van Dam
over het terugdringen van antisemitische incidenten (30 950, nr. 32).

De brief eindigt met een samenvatting en een overzicht van de in deze brief

opgenomen aanscherpingen.

1. Poldis 2010 - Criminaliteitsbeeld Discriminatie

Poldis 2010, het landelijk Criminaliteitsbeeld Discriminatie van de politie, is het

landelijke overzicht van politiegegevens over discriminatie-incidenten in het jaar

2010 en de analyse hiervan. Poldis gaat in op de aard en omvang van

discriminatie waarvan melding of aangifte is gedaan bij de politie. Hierbij is

aandacht voor de belangrijkste discriminatiegronden, de wijze van discriminatie

en de locatie van discriminatie. Poldis 2010 is opgesteld op basis van de

zaaksoverzichten van de 26 politiekorpsen, in opdracht van de portefeuillehouder

discriminatie van de Raad van Korpschefs (RKC).

De belangrijkste conclusies uit Poldis 2010 zijn:

• In totaal zijn in 2010 landelijk 2.538 discriminatie-incidenten geregistreerd

door de politie. Dit is een stijging van 14% ten opzichte van 2009 (326

incidenten meer). De onderzoekers verklaren deze stijging deels door het

succes van de landelijke antidiscriminatiecampagne "Moet je jezelf thuislaten

als je naar buiten gaat?" 1 en het toegenomen gebruik van de politiewebsite

www.hatecrimes.nl .

• Een categorie slachtoffers die veelvuldig voorkomt in de registraties zijn de

politiemedewerkers zelf. Politieagenten worden regelmatig uitgescholden voor

homo, nazi of jood. Volgens de onderzoekers is het hierbij niet altijd mogelijk

bij registratie reeds vast te stellen of in al deze gevallen sprake is van

discriminatie. In 2010 zijn 324 van dergelijke gevallen geregistreerd. In 2008

en 2009 waren dat respectievelijk 169 en 176 incidenten.

• Discriminatoire incidenten op grond van herkomst of etniciteit stijgen in

absolute aantallen in de politieregistraties (12 incidenten meer in 2010).

Procentueel is echter wel een afname zichtbaar in het totale aantal

geregistreerde discriminatiegronden: van 34,4 % in 2009 naar 30,5% in

2010.

1 De succesvolle campagne heeft de aandacht getrokken van de Europese Commissie en

staat inmiddels als good practice opgenomen op de EU-website voor integrate

f http://ec.europa.eu/ewsi/en/practice/details.cfm7ID ITEMS= 19545 ).
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• Discriminatie op grond van homoseksualiteit is toegenomen in de

politieregistraties ten opzichte van 2009, van 428 incidenten naar 659

incidenten in 2010. Uit de nadere analyse naar regio blijkt dat deze toename
grotendeels voor rekening komt van het regiokorps Rotterdam-Rijnmond,

waar in 2010 128 incidenten gericht tegen politiemedewerkers op grond van

seksuele orientatie werden geregistreerd.

• Antisemitische incidenten laten een stijging zien van 209 incidenten in 2009

naar 286 incidenten in 2010. De stijging is vooral te verklaren doordat de

politieregistratie ook bekladdingen met hakenkruisen bevat en meldingen van

politiemedewerkers die voor 'jood' werden uitgescholden.

• Op grond van de cijfers concluderen de onderzoekers dat beledigingen en

scheldpartijen nog steeds de belangrijkste wijze van discriminatie vormen,

namelijk 58,5% van het totale aantal geregistreerde incidenten in 2010.

Hierin is een toename van 203 incidenten zichtbaar ten opzichte van 2009.

Rechtsextremistische tekens of teksten vormen ook zeer groot deel van alle

door de politie geregistreerde discriminatoire incidenten (25,7%). Het

bekladden of bekrassen van gebouwen en auto's ligt op 23,1%. Onderzoekers

merken hierbij op dat incidenten in meerdere categorieen tegelijk voorkomen,

waardoor er dubbelingen zijn in de percentages. Dat kan een enigszins

vertekend beeld geven.

• De meeste discriminatoire incidenten vinden plaats in de woonomgeving van

de betrokkenen of in de relatiesfeer (29%). Het aantal incidenten op straat is

in 2010 gestegen met 3,5% (16,0% in 2009). Het aantal incidenten bij

religieuze instellingen is afgenomen ten opzichte van 2009. In 2010 zijn 23

incidenten geregistreerd, terwijl dat aantal in 2009 nog lag op 38.

Poldis geeft alleen de politiecijfers weer en geeft daarmee niet het volledige beeld

van de omvang van discriminatie in Nederland. Onder verantwoordelijkheid van

de minister van BZK is thans een werkgroep bezig om een afgestemd beeld te

krijgen van de omvang van discriminatie in Nederland.

Hoewel de bevindingen in Poldis 2010 dus met de nodige voorzichtigheid

ge'i'nterpreteerd dienen te worden, geven ze wel een tendens weer die zijn

weerklank vindt in de aanscherpingen die dit kabinet voorstaat. De in deze brief

geschetste aanscherpingen sluiten aan bij de bevindingen in Poldis.

2. Visie op de rol van burger en maatschappelijke organisaties en de rol

van de overheid bij de aanpak van discriminatie

Het kabinet heeft in de nota Integratie, Binding en Burgerschap aangegeven dat

discriminatiebestrijding van groot belang is om mensen in de Nederlandse

samenleving in verbinding met elkaarte doen samenleven (Tweede Kamer, 2010-

2011, 32 824, nr. 1). Het kabinet wijst iedere vorm van discriminatie af, of het nu

gaat om discriminatie wegens ras, godsdienst, levensovertuiging, geslacht,

seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook.

Discriminatie staat haaks op de burgerschapsgedachte: zij raakt mensen in het

hart, staat betrokkenheid bij de samenleving in de weg en belemmert mensen
deel te nemen en te investeren in de gemeenschap. Discriminatie belemmert de

verbindingen tussen mensen, bedreigt de sociale samenhang en zorgt voor
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tegenstellingen in de samenleving. Het is primair aan de inwoners van dit land om
met elkaar de gemeenschap vorm te geven en zich vrij te maken van

vooroordelen en discriminatie. Discriminatie en uitsluiting vindt bij uitstek plaats

tussen burgers onderling. Het is een burgerschapsplicht om discriminatie tegen te

gaan. Het is goed te constateren dat veel bedrijven en maatschappelijke

verbanden zelf activiteiten ontplooien om discriminatie en sociale uitsluiting tegen

te gaan. Scholen, sportinstellingen en andere maatschappelijke en religieuze

verbanden hebben een belangrijke rol in het tegengaan van discriminatie. Op
deze manier spreken mensen met elkaar in plaats van over elkaar.

Het kabinet kiest ervoor de maatschappelijke verantwoordelijkheden daar te laten

waar ze horen: bij de burger zelf. Niettemin vervult de overheid een belangrijke

ondersteunende rol. De overheid heeft een belangrijke rol in het kanaliseren van

klachten en aangiften over discriminatie en in het adequaat reageren op uitingen

van discriminatie. Daarom ondersteunt de overheid door voorlichting en educatie,

door het opzetten en in stand houden van registratie- en klachtfuncties en - als

ultimum remedium - door strafbaarstelling en strafrechtelijke vervolging. De

aanscherpingen in deze brief passen in deze beleidsvisie.

3. Aanscherpingen
3.1 Preventie en lokale aanpak van discriminatie

1. Antidiscriminatie via bumerschap
De eerste verantwoordelijkheid om discriminatie tegen te gaan ligt bij burgers

zelf. De minister van BZK zal dan ook initiatieven uit de samenleving

ondersteunen die de sociale binding bevorderen en die discriminatie voorkomen
en bestrijden. Daartoe worden samen met maatschappelijke organisaties en

groepen burgers en in overleg met gemeenten en antidiscriminatievoorzieningen

(ADV's) good practices in kaart gebracht en als voorbeeld uitgedragen. Het

tegengaan van discriminatie zal een belangrijk thema zijn op de agenda

hedendaags burgerschap die de minister van BZK in het najaar aan uw Kamer zal

toezenden.

2. Gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

Gemeenten hebben vanuit de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

aanknopingspunten gekregen om de regierol in de lokale aanpak van discriminatie

op te pakken. Samen met het openbaar ministerie, de politie en de ADV's kunnen

gemeenten lokaal antidiscriminatiebeleid formuleren. De Kamer is eind 2010

(Tweede Kamer, 2010-2011, 31 439, nr.18) ge'informeerd over onder meer de

landelijke dekking van de gemeentelijke ADV's. Vorig jaar had 97% van alle

gemeenten een ADV ingesteld. Er komt in 2012 een wettelijke evaluatie van de

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen gericht op de doelstelling en

effectiviteit van die wet.

3.2 Melding en aangifte discriminatie

Zonder dat burgers aangifte doen van discriminatie en melding maken van

mogelijke discriminatoire aspecten bij aangifte van een commuun delict is het niet

mogelijk om te komen tot een adequate opsporing en vervolging van

discriminatie. Daarom neemt de minister van Veiligheid en Justitie de volgende

aanscherpende maatregelen om het doen van aangifte te stimuleren:

1. Verbeteren en vereenvoudicjen aanqifteproces

Het kabinet blijft stevig inzetten om het aangifteproces te verbeteren.

Uitgangspunt is een servicegericht beleid, waarin de burger centraal staat. Het
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kabinet vereenvoudigt het aangifteproces en verbetert de kwaliteit van het

proces-verbaal van aangiftes. De minister van Veiligheid en Justitie heeft de

politiekorpsen aangesproken op het belang van aangifte bij discriminatiezaken.

Medewerkers van de korpsen zullen slachtoffers stimuleren om aangifte te doen in

plaats van een melding.

2. Betere communicatie over voortcjanp en afhandelinp

Een belangrijke reden voor het niet melden of het niet doen van aangifte is een

gebrek aan vertrouwen dat er ook echt iets met de aangifte gebeurt. Een correcte

bejegening van het slachtoffer en een sterke informatiepositie zijn onderdeel van

de Wet versterking positie van het slachtoffer in het strafproces, die op 1 januari

2011 in werking is getreden. Deze wet omvat ook de verplichting om aan

slachtoffers mededeling te doen van de voortgang in de zaak tegen de verdachte.

Dit omvat ook de mededeling over het afzien van opsporing of het inzenden van

een proces-verbaal tegen een verdachte.

3. Verruiminq mopeliikheden voor aangifte

De minister van Veiligheid en Justitie zet in op verruiming van de mogelijkheden

om aangifte op afstand of via internet te doen. Momenteel loopt er een pilot in het

korps Rotterdam-Rijnmond om virtueel aangifte te doen. Slachtoffers kunnen via

speciaal daarvoor ingerichte aangifteruimtes met webcam en 3D-scherm aangifte

doen bij niet lijfelijk aanwezige politiemensen. In de toekomst zal het voor meer
delicten mogelijk zijn om aangifte te doen via internet. Ook de mogelijkheden van

telehoren staan ter beschikking voor aangifte.

4. Landelijk uitrollen hatecrimescampapne

In de afgelopen periode is de genoemde website www.hatecrimes.nl door de

politie geactualiseerd om de gebruikersvriendelijkheid ervan te vergroten. Door

het landelijk verder uitrollen van de hatecrimescampagne bevordert de minister

van Veiligheid en Justitie de aangiftebereidheid van slachtoffers van discriminatie

en delicten met een discriminatoire achtergrond.

3.3 Verbetering politieregistraties

Tijdens het Algemeen Overleg over antisemitisme van 2 februari jl. heeft de

minister van Veiligheid en Justitie uw Kamer toegezegd de politieregistratie van

discriminatie te zullen verbeteren. Na de publicatie van Poldis 2009 zijn stappen

gezet ter verbetering van de dataverzameling om registratie van discriminatie

transparant en eenduidig op orde te krijgen. Het eerder door het Landelijk

Expertise Centrum Diversiteit van de Politie (LECD-Politie) opgezette

verbeterproject is in uitvoering en resulteert in concrete maatregelen om te

komen tot een betrouwbare wijze van registratie van discriminatie binnen de

politie. Enerzijds is het doel om de bewustwording en bereidheid van

medewerkers in de korpsen om discriminatie beter te registreren verder te

verhogen, anderzijds worden de korpsen geequipeerd om op een uniforme,

landelijk ondersteunde wijze te registreren. Met de portefeuillehouder

Discriminatie in de Raad van Korpschefs is de afspraak gemaakt dat maatregelen

hiertoe uiterlijk per 1 januari 2012 zijn ge'implementeerd.

De maatregelen om te komen tot verbetering en afstemming van de

politieregistratie zal ook bijdragen aan een juist gebruik van de huidige

meldcodes. Vanaf 27 april 2009 is bij de politie het nieuwe

bedrijfsprocessensysteem BVH in gebruik genomen. Dit systeem is momenteel
verder in ontwikkeling. Vooralsnog kiest het kabinet daarom niet voor ICT-

aanpassingen van het huidige BVH zoals het introduceren van de mogelijkheid om
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een vinkje te kunnen plaatsen om antisemitische incidenten te kunnen

registreren.

3.4 Inzet van opsporingsmiddelen en verhoging strafeis

Ten aanzien van de opsporing en vervolging van discriminatie voorziet het beleid

in de volgende aanscherpingen:

1. Opsporing: inzet van opsporingsmiddelen

Het kabinet stimuleert dat gemeenten binnen de Regionale

Discriminatieoverleggen (RDO's) - samen met het OM, de politie en de ADV's en

met betrokkenheid van lokale belangenorganisaties - actief lokaal anti-

discriminatiebeleid formuleren, waarbij ook uitdrukkelijk aandacht bestaat voor de

inzet van (alternatieve) opsporingsmiddelen. Dit kabinet geeft gemeenten ruim

baan om over te gaan tot een brede inzet van (alternatieve) opsporingsmiddelen

om uitwassen van discriminatie krachtig aan te pakken. Voor lokale overheden

zijn ruime wettelijke mogelijkheden beschikbaar. In bepaalde gevallen dragen

gerichte opsporingsondersteunende middelen als cameratoezicht, het inzetten van

lokagenten of het plaatsen van opnameapparatuur bij aan een veilige

leefomgeving. De inzet van opsporingsmiddelen blijft echter een lokale

aangelegenheid: de lokale overheden dienen hierin dan ook zelf hun keuzes te

maken.

2. Vervolging: verhoging strafeis

Conform de toezegging van de minister van Veiligheid en Justitie in het Algemeen
Overleg met uw Kamer over antisemitisme op 2 februari jongstleden, worden

gewelddadige misdrijven met een discriminatoire achtergrond c.q. een

discriminatoir motief zwaarder gestraft. Het OM zal hiermee bij de strafeisen

dienaangaande rekening houden. In de Aanwijzing Discriminatie is bepaald dat de

strafeis bij discriminatiefeiten en bij commune delicten met een discriminatoir

aspect moet worden verzwaard en dat dit gemotiveerd wordt in het requisitoir. Na

een evaluatie van het strafvorderingsbeleid is de strafeisverhogende factor per

September 2009 verhoogd tot + 50%. Uit overleg tussen het ministerie van

Veiligheid en Justitie en het College van Procureurs-Generaal is naar voren

gekomen dat een verdere algemene verhoging leidt tot disbalans in het systeem

van strafvorderingsrichtlijnen. De minister van Veiligheid en Justitie heeft daarom
gekozen voor het aansluiten bij de Aanwijzing voor de opsporing (2003A002), die

onder meer een categorie 'ingrijpende feiten' hanteert. Het gaat dan om een

aanzienlijke aantasting van de lichamelijke integriteit, een aanzienlijke inbreuk op

het eigendom, een evidente inbreuk op de persoonlijke integriteit, een extreme

modus operandi, etc. De minister van Veiligheid en Justitie kiest hiermee voor een

gedifferentieerde strafeisverhogende factor door voor delicten waarbij sprake is

van ingrijpende feiten de strafeisverhogende factor verder te verhogen. Naast de

huidige verhoogde strafeis van +50% is aldus een tweede strafeisverhogende

factor opgenomen van +100%, die gemotiveerd geeist wordt bij commune
delicten waarbij sprake is van een discriminatoire achtergrond en die betrekking

hebben op ingrijpende feiten. Door voor deze variant te kiezen geldt de extra

verhoogde strafeis voor die delicten waarvoor die ook bedoeld is. Daarmee doet

deze variant recht aan de diversiteit van de door de officier van justitie te

beoordelen strafzaken. De gewijzigde Aanwijzing Discriminatie is per 1 mei 2011

in werking getreden.

3. Sandies

In dit verband is het ook van belang te wijzen op het wetsvoorstel 32 169 ter

wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de

Pagina 6 van 13



mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en

geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven, dat bij uw Kamer in behandeling

is. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de door de regering noodzakelijk geachte

positionering van de taakstraf als passende straf voor minder ernstige strafbare

feiten en de inzet van de regering op het bereiken van gedragsverandering en het

voorkomen van recidive door middel van de toepassing van voorwaardelijke

sancties. In aanloop tot de wetswijziging heeft het OM de Aanwijzing taakstraffen

reeds in deze zin aangepast. Dat betekent dat ook bij ernstige zeden- en

geweldsmisdrijven met een discriminatoire achtergrond de mogelijkheid om een

taakstraf op te leggen wordt beperkt.

4. Uitvoering moties en toezeggingen
Tenslotte gaan wij nog in op de moties die de Kamer heeft aangenomen naar

aanleiding van het Algemeen overleg over antisemitisme op 2 februari 2011 en op

enkele toezeggingen die aan uw Kamer zijn gedaan. Eveneens zullen wij ingaan

op de specifieke maatregelen die het kabinet neemt om de veiligheid van LHBT's

te verbeteren en discriminatie van LHBT's tegen te gaan. Daarmee geven wij

invulling aan het raamwerk dat is uiteengezet in de hoofdlijnenbrief emancipatie

die op 8 april 2011 aan uw Kamer is aangeboden (Tweede Kamer, 2010-2011,

27017 nr. 74).

Met het Centraal Joods Overleg (CJO) en met de Federatie van Nederlandse

Verenigingen tot Integratie van Homoseksualiteit COC Nederland (COC) is het

kabinet overeen gekomen jaarlijks stil te staan bij de ontwikkelingen rond het

tegengaan van antisemitisme cq. discriminatie van LHBT's in Nederland. De

specifieke aandacht voor antisemitisme en discriminatie van LHBT's in dit

hoofdstuk betekent overigens noch dat de aanpak van dit kabinet zich beperkt tot

deze uitingsvormen van discriminatie, noch dat het kabinet een hierarchie wenst

aan te brengen tussen de verschillende uitingsvormen van discriminatie.

4.1 Discriminatie in justitiele inrichtingen

Dit najaar zullen de resultaten bekend worden van de gedetineerden survey, die

elke twee jaar verschijnt. Deze survey bevat ook vragen over gevoelens van

gediscrimineerd worden door medegedetineerden of personeel, en de gronden

waarop, namelijk culturele achtergrond, seksuele geaardheid, godsdienst,

geslacht en soort delict. Voorts zijn twee preventieve initiatieven te melden. Ten

eerste is een pilot gestart in twee inrichtingen waarbij geestelijk verzorgers van

alle denominaties in samenwerking met de Anne Frankstichting en Exodus

voorlichting geven aan ingeslotenen over de overeenkomsten en verschillen

tussen religies. Daarnaast is een voorlichtingsproject gestart in jeugdinrichtingen

waarbij een vrouwelijke islamitische en een vrouwelijke joodse geestelijk

verzorger vertellen over hun religie. Overigens is voor de aanpak van

discriminatie van belang dat de Dienst Justitiele Inrichtingen met lokale partners

gezamenlijke programma's uitvoert die zijn gericht op bewustwording van (jonge)

gedetineerden.

4.2 Maatregelen om discriminatie van LHBT's tegen te gaan
Om discriminatie van LHBT's tegen te gaan zijn de volgende faciliterende

initiatieven ondernomen:

• Het kabinet spreekt met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over

het opnemen van een vraag naar de seksuele gerichtheid van respondenten in
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de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) om zo de beleefde veiligheid van LHBT's

ten opzichte van de gehele onderzoekspopulatie in beeld te kunnen brengen.

• De politie traint medewerkers in het herkennen en beter registreren van

discriminatie-incidenten. Een goed voorbeeld daarvan is de werkwijze die het

korps Amsterdam Amstelland heeft opgedaan met Roze in Blauw en de inzet

van speciaal opgeleide agenten bij discriminatoire delicten gepleegd tegen

LHBT's. De minister van Veiligheid en Justitie heeft opdracht gegeven deze

aanpak landelijk te implementeren. Het Landelijk Homonetwerk van de politie

zal bij dit proces een belangrijke rol spelen.

• Mede naar aanleiding van de publicatie van de Amsterdamse Vrouwenmonitor

2011 is het ministerie van Veiligheid en Justitie in overleg met de gemeente
Amsterdam over het ontwikkelen van een pilot, die gericht is op het

terugdringen van intimidatie en geweld tegen lesbische vrouwen. Daarbij zal

het kabinet ook aandacht vragen voor de veiligheid van transseksuelen en

transgenders.

• Internationaal heeft Nederland op het gebied van emancipatie van LHBT's

binnen politie en justitie een voortrekkersrol. In december 2011 zal het

ministerie van OCW met ondersteuning van het ministerie van Veiligheid en

Justitie een conferentie organiseren waarbij politiekorpsen uit heel Europa

worden uitgenodigd kennis te nemen van de Nederlandse aanpak, met als

doel de acceptatie van LHBT's binnen het veiligheidsdomein te bevorderen.

4.3 Regionale Discriminatieoverleggen (RDO's)
In de periode november 2009 tot en met maart 2010 heeft de Politieacademie

een evaluatieonderzoek naar de RDO's uitgevoerd. De onderzoekers stellen dat

het instellen van de RDO's heeft geleid tot een verbetering in de onderlinge

communicatie en samenwerking. Ondanks alle positieve ontwikkelingen kan de

aanpak van discriminatie volgens de onderzoekers op een aantal fronten

effectiever. Zo legt - ondanks een formeel vastgestelde prioritering -

discriminatiebestrijding het in de praktijktoch nog vaak af tegen menig ander

taakaccent, kan de aanpak meer gestructureerd en is er een gebrek aan

continuiteit onder de deelnemers aan het RDO. Uit het evaluatieonderzoek blijkt

tevens dat er grote behoefte bestaat aan het verder ontwikkelen van de

preventieve aanpak van discriminatie, onder verantwoordelijkheid van het lokaal

bestuur. De onderzoekers stellen onder meer voor om de RDO's onder te brengen

in de reeds bestaande Veiligheidshuizen.

Het evaluatierapport is vastgesteld door het College van procureurs-generaal.

Inmiddels heeft het College de hoofden van de regioparketten verzocht:

• erop toe te zien dat de discriminatieofficier voldoende is vrijgesteld voor de

invulling van de uit de Aanwijzing discriminatie voortvloeiende

werkzaamheden;
• dat met betrekking tot de uit de Aanwijzing voortkomende verwervings- en

verwerkingstaken een specialistisch parketsecretaris of beleidsmedewerker de

discriminatieofficier (op het eigen parket) ondersteunt en

• dat ter ondersteuning van de discriminatieofficier op alle

arrondissementsparketten een parketsecretaris met taakaccent discriminatie

wordt aangesteld.

In tegenstelling tot de aanbeveling in het rapport heeft het kabinet ervoor

gekozen de RDO's niet onder te brengen in de Veiligheidshuizen. De belangrijkste
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reden daarvoor is dat de aanpak van Veiligheidshuizen primair persoonsgericht is,

terwijl de RDO-aanpak vooral fenomeengericht is. Daarbij geldt dat om de trends

en ontwikkelingen ten aanzien van discriminatie te volgen en daar gericht lokaal

beleid op te formuleren een goede samenwerking tussen de RDO's, gemeenten en

lokale belangenorganisaties noodzakelijk is. Het kabinet zet daarbij in op het

betrekken van lokale belangenorganisaties, het organiseren van een landelijke

expertisedag voor (lokale) belangenorganisaties met medewerking van het OM en

de politie en aandacht voor de preventieve aanpak van discriminatie naast een

strafrechtelijke aanpak. Een goede lokale bestrijding van discriminatie komt zo

beter tot zijn recht dan via de Veiligheidshuizen.

4.4 Jaarlijkse discriminatiebrief

Het kabinet zal uw Kamer voortaan jaarlijks in het najaar een discriminatiebrief

sturen, waarin het zal rapporteren over de ontwikkelingen bij de bestrijding van

discriminatie en over de concrete acties om discriminatie terug te dringen op

basis van het actieprogramma bestrijding van discriminatie en deze aanscherping.

De eerste discriminatiebrief, waarin het kabinet ook aandacht zal besteden aan de

ontwikkelingen bij de bestrijding van antisemitisme, kunt u verwachten in het

najaar van 2012. Daarmee doet het kabinet tegelijkertijd gestand aan de motie

Van derStaaij c.s. (30 950, nr. 25).

4.5 Beveiliging joodse instellingen

De minister van Veiligheid en Justitie zet primair in op het realiseren van

veiligheid door andere maatregelen dan stringente beveiligingmaatregelen. Dit

beleid - van preventie tot opsporing - is erop gericht om maatregelen te nemen
die bijdragen aan de veiligheid van onze samenleving in het algemeen en van

religieuze, culturele en andere instellingen in het bijzonder. De bewaking en

beveiliging van objecten of personen vormt daarbij het sluitstuk. Bewaken en

beveiligen vereist maatwerk. Het kabinet neemt veiligheidsmaatregelen op basis

van dreiging en risico. (Lokale) veiligheidsinformatie van RDO's, politie en

informatie van de veiligheids- en inlichtingendiensten dient de basis te zijn voor

het nemen van eventueel aanvullende beveiligingsmaatregelen.

De motie Rouvoet c.s. over de hoge beveiligingskosten van joodse

(onderwijs)instellingen (30 950, nr. 29) verzoekt de regering in gesprek te gaan

met joodse (onderwijs)instellingen en gemeenten en u over de uitkomsten te

informeren. De minister van Veiligheid en Justitie zal naar aanleiding van deze

motie, binnen de uitgangspunten van het Stelsel Bewaken en Beveiligen, in

gesprek treden met gemeenten. Wij informeren u in de eerstvolgende

discriminatiebrief van najaar 2012 over de uitkomsten van deze gesprekken.

4.6 Aandacht voor de Holocaust in het onderwijs en bij herdenkingen
Hieronder schetsen wij hoe het kabinet uitvoering geeft aan de motie Rouvoet (30

950 nr. 30) over de plaats van de Holocaust in het onderwijs en de motie Van der

Staaij c.s. over bijzondere aandacht voor de Holocaust (30 950, nr.31). De motie

Van der Staaij c.s. vraagt naast aandacht voor de Holocaust in het onderwijs ook

aandacht voor de Holocaust bij herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog.

Voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs gelden

kerndoelen. De vensters van de canon van de Nederlandse geschiedenis zijn de

bron waaruit leraren kunnen putten om de tijdvakken uit de kerndoelen te

illustreren. Een van de vensters is het tijdvak 1929-1945, waarin Anne Frank en

de Jodenvervolging centraal staan. Aandacht voor de Holocaust is daarmee
verankerd in het Nederlandse onderwijs.
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Om leraren en scholen toe te rusten om de Holocaust op een goede manier ter

sprake te brengen en alle leerlingen te onderwijzen over dit thema - juist daar

waar onaangepast gedrag van leerlingen tot problemen leidt - besteden

lerarenopleidingen specifiek aandacht aan het onderwijs geven over thema's als

discriminate, (hedendaags) antisemitisme en Jodenvervolging/Holocaust.

Op deze wijze stellen deze opleidingen leraren optimaal in staat om zowel

vakinhoudelijk als vakdidactisch over de Holocaust te kunnen onderwijzen.

Daarnaast leren leraren - op grond van de wettelijk verankerde

bekwaamheidseisen - de inhoud van het onderwijs en hun pedagogisch handelen

af te stemmen op de leerlingen/deelnemers en rekening te houden met
individuele verschillen. Hierdoor kunnen leraren op een goede manier inspelen op

verschillen, zodat zij ook thema's die sommige leerlingen als gevoelig ervaren

kunnen behandelen. Om in aanvulling daarop leraren te ondersteunen zijn er

praktische tips, lesmateriaal en goede voorbeelden beschikbaar, verzameld op de

website van het Centrum School en Veiligheid (www.schoolenveiliqheid.nl ). Ook
het Nationaal Comite 4 en 5 mei besteedt in opdracht van de staatssecretaris van

VWS veel aandacht aan educatie en voorlichting over de Tweede Wereldoorlog en

kan subsidie verlenen voor projecten die daarop zijn gericht (www.4en5mei.nl ).

Ten aanzien van de herdenkingen geldt het volgende. In Nederland vinden door

het jaar heen veel herdenkingen plaats die verbonden zijn aan specifieke

historische gebeurtenissen gedurende de Tweede Wereldoorlog, zoals de

vreselijke gebeurtenissen in de verschillende concentratiekampen. Tijdens de

jaarlijkse Nationale Herdenking op 4 mei komen al deze herinneringen samen. Het

herdenken van de Holocaust, het vervolgen en vermoorden van mensen 'om wie

zij waren', maakt daar consequent en onlosmakelijk deel van uit.

De conclusie van het kabinet is dat er voldoende waarborgen bestaan dat

(aanstaande) leraren over de kennis, inzicht en vaardigheden beschikken om de

Holocaust, ook onder moeilijke omstandigheden, de aandacht te geven die het

behoeft. Ook bij herdenkingen krijgt de Holocaust de bijzondere aandacht die dit

thema verdient. Daarmee voldoet het kabinet aan de door uw Kamer
aangenomen moties op dit punt.

4.7 Aanpak antisemitische incidenten

Uw Kamer heeft ons gevraagd u te informeren over antisemitische incidenten in

Amsterdam in 2006 en in Zaltbommel in 2010. Van het incident in Amsterdam is

geen aangifte gedaan en zijn de daders niet achterhaald, zodat het OM ook

ambtshalve niet tot vervolging kon overgaan. Naar aanleiding van het incident in

Zaltbommel zijn 5 verdachten aangehouden. Twee van hen zijn

recentelijk veroordeeld voor het plegen van een grote hoeveelheid vermogens- en

andere openlijk geweldsdelicten tegen goederen; de uitspraken zijn nog niet

onherroepelijk. De zaken tegen de andere drie zijn in behandeling bij het OM.

De motie Van Dam die door uw Kamer is aanvaard (30 950, nr.32) verzoekt de

regering om, desgewenst in samenwerking met de meest betrokken

gemeentebesturen, een plan van aanpak op te stellen om antisemitische

incidenten gepleegd door Marokkaans-Nederlandse jongens binnen twee jaar

substantieel terug te dringen.

Het kabinet vindt het van het grootste belang dat lokaal actie wordt ondernomen
als de lokale situatie daar om vraagt en wil de motie Van Dam uitvoeren op een
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manier die recht doet aan de ernst van het probleem en aan de lokale behoeften

en omstandigheden. Daarom is er ambtelijk contact geweest met verschillende

gemeenten en ADV's om meer inzicht te krijgen in de aard van het probleem, de

daders en mogelijke maatregelen. Bij veel gemeenten lijkt op dit moment geen

behoefte te bestaan aan een specifieke aanpak van antisemitisme onder

Marokkaans-Nederlandse jongeren. De daders van incidenten zijn veelal

onbekend. In gevallen waar wel informatie beschikbaar is over de herkomst van

verdachten, wijst deze zowel in de richting van Marokkaans-Nederlandse

jongeren, als naar daders met een andere achtergrond. Die constatering is in lijn

met hetgeen het CJO ons hierover heeft gezegd.

Uit bovengenoemde inventarisatie maakt het kabinet op dat een aanpak die zich

louter richt op antisemitisme als verschijningsvorm van discriminatie en

uitsluitend op maatregelen gericht op Marokkaans-Nederlandse jongens als

dadergroep onvoldoende recht zou doen aan de lokale omstandigheden.

De motie Van Dam krijgt uitvoering doordat RDO's en gemeenten op basis van de

feitelijke lokale situatie en behoeften waar nodig nadere afspraken maken om
discriminatoire incidenten substantieel terug te dringen. Het ministerie van BZK
zal gemeenten op verzoek ondersteunen bij hun aanpak. Het kabinet zal de

vinger aan de pols houden door in gesprek te blijven met de joodse

gemeenschap.

Tijdens het Algemeen Overleg over antisemitisme van 2 februari jl. heeft de

minister van BZK toegezegd zich uit te spreken over de vraag of het Landelijk

Overleg Minderheden (LOM) het meest geschikte kader is om te discussieren over

islamitische interpretaties die mogelijk antisemitisme stimuleren. Het is de visie

van het kabinet om afhankelijk van het onderwerp in overleg te treden met
relevante sleutelpersonen en maatschappelijke organisaties. Voor de uitvoering

van deze toezegging betekent dit dat de minister van BZK met sleutelfiguren

binnen de islamitische gemeenschap overleg zal voeren over de vraag wat

gemeenten kunnen doen om antisemitische en andere discriminatoire gevoelens

weg te nemen en uitingen daarvan te voorkomen.

5 Samenvatting, conclusie en actiepunten

Poldis 2010 geeft aan dat het aantal geregistreerde incidenten met een

discriminatoir karakter is toegenomen ten opzichte van 2009. Hoewel deze

stijging deels te verklaren is door het succes van campagnes die oproepen om bij

discriminatie aangifte te doen, geeft zij ook aan dat discriminatie een

maatschappelijk probleem blijft. Het kabinet wijst iedere vorm van discriminatie

af. Reden om met een aanscherping van het beleid te komen om discriminatie te

voorkomen en te bestrijden.

De eerste verantwoordelijkheid voor het voorkomen en tegengaan van

discriminatie ligt bij burgers zelf: het is een burgerschapsplicht om discriminatie

tegen te gaan. Niettemin vervult de overheid een belangrijke ondersteunende rol.

Daarbij ligt het primaat bij lokale overheden. Gemeenten hebben vanuit de Wet
gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen aanknopingspunten gekregen om de

regierol in de lokale aanpak van discriminatie op te pakken. Samen met de ADV's,

het OM en de politie kunnen gemeenten lokaal antidiscriminatiebeleid formuleren.
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Aan het einde van deze kabinetsperiode zijn de volgende generieke maatregelen

genomen om een omgeving te scheppen waarin de hierboven genoemde partijen

hun rol nog beter kunnen oppakken:

1. De minister van BZK brengt good practices van initiatieven uit de

samenleving die de sociale binding bevorderen en discriminatie

voorkomen en bestrijden in kaart en draagt deze actief uit;

2. In het najaar van 2011 stuurt de minister van BZK uw Kamer een agenda

hedendaags burgerschap met daarin aandacht voor het tegengaan van

discriminatie;

3. Er komt in 2012 een wettelijke evaluatie van de Wet gemeentelijke

antidiscriminatievoorzieningen;

4. De minister van Veiligheid en Justitie vereenvoudigt het aangifteproces en

verbetert de kwaliteit van het proces-verbaal van aangiftes;

5. De minister van Veiligheid en Justitie stimuleert de politie bij

discriminatiezaken aangiftes op te maken in plaats van meldingen te

doen;

6. De minister van Veiligheid en Justitie rolt de hatecrimescampagne

landelijk uit, met een geactualiseerde website www.hatecrimes.nl
;

7. De politie informeert slachtoffers van discriminatie beter over wat er met
hun aangifte gebeurt;

8. De minister van Veiligheid en Justitie verruimt de mogelijkheden om
aangifte te doen;

9. Maatregelen ter verbetering van de dataverzameling om registratie van

discriminatie transparant en eenduidig op orde te krijgen zijn per 1

januari 2012 ge'i'mplementeerd. Er komen vooralsnog geen ICT-

aanpassingen;

10. Het kabinet stimuleert dat gemeenten binnen de Regionale

Discriminatieoverleggen (RDO's) actief lokaal antidiscriminatiebeleid

formuleren, waarbij ook uitdrukkelijk aandacht bestaat voor de inzet van

(alternatieve) opsporingsmiddelen;

11. De strafeis van het OM bij gewelddadige misdrijven met een

discriminatoire achtergrond c.q. een discriminatoir motief is per 1 mei

2011 verhoogd;

12. In aanloop tot de wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband

met het beperken van de mogelijkheid om een taakstraf op te leggen

heeft het OM de Aanwijzing taakstraffen in deze zin aangepast.

Naast de generieke maatregelen neemt het kabinet ook enkele specifieke

aanscherpende maatregelen ter bestrijding van antisemitisme en discriminatie

van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders

(LHBT's).

13. Met het CJO en het COC voert het kabinet jaarlijks overleg over de

ontwikkelingen rond het tegengaan van antisemitisme en discriminatie

van LHBT's;

14. Het kabinet streeft naar het opnemen van een vraag over de seksuele

gerichtheid van respondenten in de IVM;

15. De politie traint medewerkers in het herkennen en beter registreren van

discriminatie-incidenten;

16. De werkwijze van Roze in Blauw in het korps Amsterdam-Amstelland

wordt breed uitgerold binnen de politie;

17. Met de minister van Veiligheid en Justitie ontwikkelt de gemeente
Amsterdam een pilot om intimidatie en geweld tegen lesbische vrouwen
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terug te dringen. De minister van Veiligheid en Justitie vraagt daarbij ook

aandacht voor de veiligheid van transseksuelen en transgenders;

18. In december 2011 organiseert het ministerie van OCW met ondersteuning

van Veiligheid en Justitie een politieconferentie om de acceptatie van

LHBT's binnen de het veiligheidsdomein te bevorderen;

19. Er worden concrete maatregelen getroffen om de prioritering,

structurering en continuiteit binnen de RDO's effectiever te maken;

20. Het kabinet zet in op het betrekken van belangorganisaties bij de RDO's.

Daartoe komt in 2012 een landelijke expertisedag over de werkwijze van

de RDO's voor (lokale) belangenorganisaties;

21. De minister van Veiligheid en Justitie zal naar aanleiding van de motie

Rouvoet (30 950, nr. 29) in gesprek treden met gemeenten en de Kamer
in de discriminatiebrief van eind 2012 over de uitkomsten informeren.

22. De minister van BZK zal naar aanleiding van de motie Van Dam (30 950,

nr.32) gemeenten op verzoek ondersteunen bij hun aanpak van

discriminatie, waaronder antisemitisme.

Er komt vanaf het najaar van 2012 een jaarlijkse discriminatiebrief waarin het

kabinet zal rapporteren over de ontwikkelingen bij de bestrijding van discriminatie

en over de concrete acties om discriminatie terug te dringen (motie Van der

Staaij, 30 950 nr. 25).

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner
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